Jaarverslag 2019
INSPIRATIE

Het jaarverslag van 2019 is net verschenen.
Het bestuur legt daarin verantwoording af
over hoe het gaat met de pensioenen.
In deze special leest u de belangrijkste punten.

Van de bestuursvoorzitter
Suzanne van Kooten
Vorig jaar eindigde ik mijn beschouwing
op het jaarverslag 2018 met de
opmerking dat we als fonds ons best
zouden doen om zo goed mogelijk
om te gaan met onzekerheden van
buiten. Ik doelde toen vooral op
onverwachte renteschommelingen en
mogelijke invullingen van het nieuwe
pensioenstelsel. Wat ik niet had
voorzien, is de coronacrisis waar we nu
met elkaar in zitten. Dit heeft in velerlei
opzichten een grote impact op onze
gehele maatschappij en ik wil dan ook
graag mijn medeleven uitspreken aan
iedereen die is geraakt door deze crisis.
Dan terug naar 2019: in augustus
vorig jaar hebben we voor het eerst
sinds tijden te maken gehad met een
negatieve rentestand. En dit heeft een
groot effect gehad op de dekkingsgraad
van het fonds. Gelukkig hebben we
met onze beleggingsportefeuille een
goed resultaat behaald waardoor de
dekkingsgraad eind 2019 op 107%
is uitgekomen. Dit is ruim boven de
100% maar helaas niet genoeg om de
pensioenen te kunnen indexeren.
Door de coronacrisis en de nog
steeds extreem lage rente, staat
onze dekkingsgraad inmiddels flink
onder druk en de verwachting is dat
dit voorlopig nog zo zal blijven. Op de
website van het fonds kunt u hierover

actuele informatie vinden. Wat betreft
het nieuwe pensioenstelsel: heel recent
is een uitwerking tot stand gekomen.
Toch zijn er nog veel vragen en
onduidelijkheden. De komende tijd zal
dit stap voor stap concreter worden.
Zo goed mogelijk omgaan met
onzekerheden van buiten blijft dus
actueel. Hoe we dat het afgelopen

Raad van
Toezicht
Belangrijk oordeel

De Raad van Toezicht is
verantwoordelijk voor het interne
toezicht van het pensioenfonds.
Zij zorgen voor een intensieve
toetsing van ons beleid en algemene
bestuurszaken. Omdat we veel
vermogen beheren is dat waardevol.
In het jaarverslag staat een
samenvatting van hun oordeel.

De Raad van Toezicht heeft
vastgesteld dat het fonds
op een adequate wijze
zijn werkzaamheden heeft
uitgevoerd.

jaar hebben gedaan leest u in deze
Jaarverslag Special. Op deze manier
willen we u bij uw pensioen betrekken.
We zijn een pensioenfonds voor en
door alle deelnemers en pensioengerechtigden. Samen werken we aan een
toekomstbestendig pensioeninkomen.

De Raad van Toezicht geeft in hun
oordeel ook aan dat ze een open en
communicatieve cultuur ervaren.
Er zijn goede discussies gevoerd
over de toekomst van het fonds en
er is een uitgebreide risicoanalyse
uitgevoerd. In de loop van 2020 zal
de toekomstige premiehoogte en
bijbehorende regeling vastgesteld
worden. Hiervoor heeft de Raad
van Toezicht extra aandachtspunten
meegegeven.
Bestuursreactie
Het Bestuur heeft de aandachtspunten
en de andere aanbevelingen van de
Raad van Toezicht meegenomen in
het jaarplan 2020 en informeert de
raad periodiek over de voorgang. En
uiteraard dankt het Bestuur de Raad
van Toezicht voor zijn inspanningen in
de afgelopen periode.

Bestuurlijke prioriteiten
In 2019 is het bestuur gaan werken met bestuurlijke prioriteiten.
Dit zijn ze in het kort met de bereikte resultaten.
1. Scenariodenken
We hebben in meer detail bekeken
hoe ons beleggingsbeleid uitwerkt in
extreme situaties. Hierdoor is een beter
beeld opgebouwd van de eventuele
gevolgen en wat we dan kunnen doen
als de markt verstoord is. Deze aanpak
krijgt een vervolg in 2020.

2. Voorbereiding premieafspraak
2021 en verder
De premie voor 2020 is vastgesteld.
Dat is het laatste jaar van de vijfjarige
periode van de huidige premieafspraak.
Het bestuur is daarom ook gestart met
de voorbereiding voor 2021 en verder.
Samen met onze sociale partners
werken we daar dit jaar verder aan.

3. Opstellen meerjarenplan
ESG-beleid
Het fonds heeft het huidige
Environment, Social en Governance
(ESG) beleid aangescherpt naar een
meerjarenplan. Het is een plan met
duidelijke doelstellingen, concrete
acties voor de korte termijn en een stip
op de horizon om naartoe te werken.
De eerste resultaten zijn in 2020 al
bereikt.
4. Anticiperen op de op handen
zijnde stelselwijziging
Een jaar geleden is het principeakkoord
gesloten over een nieuw
pensioenstelsel. Na de zomer komt
minister Koolmees met informatie
daarover. Ondertussen werken we hard
aan de wendbaarheid en weerbaarheid
van het fonds.

2019 in cijfers
Hoeveel geld heeft
Pensioenfonds TNO?

Wat was het
beleggingsrendement?

Hoeveel mensen hebben hun
pensioen bij Pensioenfonds TNO?

(in duizenden euro’s)
16.547

16.789

Totaal

5.381

5.388

Met pensioen

6.739

6.819

Uit dienst maar pensioen
nog bij Pensioenfonds TNO

4.472

4.582

Werknemers die
pensioen opbouwen

begin 2019

eind 2019

14%

3.302.322

3.707.358

-1,2%
2018

2019

2018

2019

Locatiebezoeken
Alvast een korte aankondiging. We willen je graag weer
op interactieve wijze betrekken bij de ontwikkelingen op
pensioengebied. Zeker nu het nieuwe pensioenstelsel steeds
concreter gaat worden, is dat waardevol. Dat zouden we
graag eind 2020 willen doen. Vanwege de coronarichtlijnen
kijken we hoe we daar invulling aan geven. Meer info volgt.

